
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าใหญ่ 

เรื่อง    สอบราคาซือ้เตาเผาขยะ   

 ต าบลทา่ใหญ ่  อ าเภอหนองบวัแดง   จงัหวดัชยัภูมิ 

------------------------ 

           ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้ครุภัณฑ์เตาเผาขยะ  

ขนาดตัวเตากว้างไม่น้อยกว่า  1,400 X ยาวไม่น้อยกว่า  2,560  X  สูงไม่นอ้ยกว่า  2,000  มม. หรอืพื้นที่ฐาน

เตาไม่นอ้ยกว่า   3   ตารางเมตร   จ านวน    1    เตา    ราคากลางในการซื้อครั้งนี้    เป็นจ านวนเงนิ   

1,980,000.-บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     

                    ผู้มีสทิธเิสนอราคาจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ผูม้ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ 

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซือ้ 

  5. ผู้เข้าเสนอราคาต้องสง่ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  หรอืแบบรูป  และรายละเอียดไปพร้อมกับ

ใบเสนอราคา   

ก าหนดยืน่ซองสอบราคา 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  25  สิงหาคม  2558  –  8  กันยายน  2558  โดยในวันที่    

26  สิงหาคม  2558  ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจา้งขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น.  

ถึง  16.30 น. ส าหรับในวันที่  25  สิงหาคม  2558  –  8  กันยายน 2558  ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.     

ในวันและเวลาราชการ 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  กันยายน  2558  ตั้งแตเ่วลา  09.30 น.  เป็นต้นไป                                  

ณ.  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

-/ผู้สนใจตดิต่อขอซือ้... 
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  ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,000.- บาท  (สองพันบาทถ้วน)       

ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ระหว่างวันที่  25  สิงหาคม  2558 – 8  กันยายน  2558                

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocyrement.go.th และ www.Thayai.go.th  หรอืสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข  0-4405-6011 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2558 
 

 

  (นายโกสิต  บุญเสนา) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที ่  13 /2558    

การจัดซือ้เตาเผาขยะ    จ านวน  1  เตา   

ตามประกาศองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าใหญ่  ลงวนัที ่ 25  สงิหาคม  2558     

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาซือ้เตาเผาขยะ   จ านวน   1   เตา    

                    คุณสมบัติของเตาเผาขยะ รายละเอียดดังนี ้

คณุสมบตัเิตาเผาขยะมลูฝอยชมุชน 

1.  เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบส าเร็จจากโรงงาน  พร้อมใช้งานทันทีที่น าไปติดตัง้กับพืน้ที่ก าหนด  โดยไม่

เสียเวลาประกอบติดตัง้  และไม่มีอุปกรณ์เพิ่ม หรือ อุปกรณ์เสริมใดๆ 

2.  ออกแบบให้งา่ยต่อการใช้งาน  ไม่มีกลไกสลับซับซ้อน  ไม่ยุ่งยาก  เข้าใจง่ายและเผาได้ต่อเนื่องตลอด      

24  ช่ัวโมงโดยไม่ต้องหยุดพัก 

3.  มีโครงสร้างที่แข็งแรง ด้วยวัสดุที่มคีุณภาพและมาตรฐานสากล มคีวามทนทานต่อภูมิอากาศในประเทศได้ 

4.  มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะในชุมชนทั่วๆไป ใชพ้ืน้ที่ติดตัง้น้อย  และสะดวก  คล่องตัวต่อการ ใช้งาน 

5.  สามารถยก  เคลื่อนย้าย  ได้โดยงา่ย  และสะดวก  ไม่เสียเวลาถอดประกอบมาก 

6.  ภายในเตาท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างด ี และเป็นผลิตภัณฑท์ี่มมีาตรฐานสากลรองรับ 

7.  มีห้องเผาไหม้สองห้องส าหรับเผาขยะ  และเผาเขม่าควัน  แก็ส  ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน  

8.  การเผาไหม้ในหอ้งขยะ และหอ้งเผาเขม่าควัน  ไม่ใช้น้ ามัน  แก็ส  สารระเหยใดๆ  เครื่องอัดอากาศหรือ

ไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้  นับตั้งแตเ่ริ่มจุดเตา  นอกจากอากาศจากธรรมชาติกับขยะ  เผาตัวมันเอง             

ในห้องเผาไหม้ 

9.  ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะเอง  ตั้งแต่เริ่มจุดเตา  สามารถใหอุ้ณหภูมสิูงขึ้นในเวลาไม่มาก   

ไม่ต้องอุ่นเตา  และการเผาไหม้ปกติอุณหภูมิภายในหอ้งเผาไหม้ต้องได้  600-900 C   อันเป็นความร้อน 

ที่สามารถเผาขยะ  เผาเขม่าควัน  และแก็ส  ได้อย่างสมบรูณ์  โดยไม่มีควันที่ปล่องควัน 

10.  มีความปลอดภัยขณะท าการเผาสูง  มีความรอ้นที่ผนังเตาด้านนอกไม่เกิน  70 C  ไม่มคีวันแก็ส  เปลวไฟ

ออกจากชอ่งใส่ขยะ  ช่องลมที่ตัวเตา  นอกจากปล่องควัน  และไม่มอีุปกรณ์เสริมในการก าจัดควันและแก็สที่

ปล่อยทิง้ไป 

เงื่อนไขเฉพาะงาน  (ลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอย) 

 1.  ขนาดทั่วไปของตัวเตา  กว้างไม่นอ้ยกว่า  1,400  X ยาวไม่น้อยกว่า  2,560 X  สูงไม่นอ้ยกว่า   

2,000  มม.  หรือพืน้ที่ฐานเตาไม่น้อยกว่า  3 ตร.ม. 

1.1  ช่องป้อนขยะ  มีประตูเลื่อน  ปิด-เปิด 

1.2  ช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา  พร้อมตะแกรงเหล็กเหนียว 

1.3  ช่องลม  และช่องตกขีเ้ถ้า  พรอ้มวาล์วปรับลมและประตูปิด-เปิด 

1.4  มีช่องลมส าหรับชว่ยเผาไหม้ภายในตัวเตา  เพื่อปรับปริมาณลม 

-/1.5  มีช่องดูไฟในเตา 
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1.5  มีช่องดูไฟในเตาด้านหลัง  พรอ้มมฝีาปิด-เปิด 

1.6  ประตูด้านข้างของห้องเผาเขม่าควัน  แก็ส  มช่ีองส าหรับเอาขีเ้ถ้าละเอียดออกพร้อมประตูปิดเปิด 

2.  ในตัวเตามีหอ้งเผาไหม้ขยะมขีนาดไม่ต่ ากว่า  1.50 ลบ.ม.  และหอ้งเผาเขม่าควัน  แก็ส  ดักฝุน่ละออง     

มีขนาดไม่ต่ ากว่า  0.50  ลบ.ม. 

3.  วัสดุที่ใชท้ าเตาเผาประกอบด้วย 

3.1  อิฐทนไฟ  SK-32  ST-64  JIS  Standard  (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.2  อิฐฉนวน  B-1  ST-65  JIS  Standard  (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.3  ปูนทนไฟ Cast 15ES, Cast 13LW  ASTW  Standard (มีหนังสอืรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.4  เหล็กโครงสรา้ง  หนาไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร 

3.5  เหล็กแผน่  หนาไม่น้อยกว่า  3  มลิลิเมตร 

4.  ปล่องควันประกอบด้วย 

4.1  ปล่องทรงกรม  ท าดว้ยเหล็กม้วนหนาไม่น้อยกว่า  3  มม. 

4.2  ปล่องควันท่อนล่าง  ขนาดโตนอกไม่น้อยกว่า  500 X  1,200  มม.  และภายในปล่องหล่อดว้ยปูนทนไฟ

หนา  50  มม.  มีช่องลมเข้ารอบๆ  โคนปล่อง  พร้อมกับวาล์ว  ขนาด  3  นิว้  เพื่อปรับปริมาณลมที่เข้าไป

ช่วยเผาไหม้ 

4.3  ปล่องควันท่อนบน  ขนาดโตนอกไม่น้อยกว่า  400 x 3,700  มม. 

4.4  ปล่อยปล่องควัน  ขนาดโตไม่นอ้ยกว่า  900 x 600 มม.  ท าหน้าที่ควบคุมความดันอากาศในเตา  

4.5  น้ าหนักเตาไม่น้อยกว่า  8,000  กิโลกรัม  

5.  เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องที่สามารถเผาขยะมูลฝอยแหง้และเปียก  ที่มคีวามชืน้ไม่เกิน  25-30%  ได้ไม่นอ้ย

กว่า  120-250  กิโลกรัมต่อช่ัวโมง  ติดตอ่กันได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  โดยไม่ต้องหยุดพัก 

6.  การเผาไหม้ไมใ่ช้น้ ามัน  แก็ส  สารระเหยใดๆ  รวมทั้งไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  และเครื่องอัดอากาศไปช่วย

ในการเผาไหม้  นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ 

7.  ภายในเตาต้องมีห้องเผาไหมท้ั้งขยะและหอ้งเผาไหม้เขม่าควัน  แก็ส  พรอ้มดักเก็บฝุน่อยู่ในเตาเดียวกัน 

8.  เริ่มจดุเตาด้วยขยะแห้งที่ตดิไฟ  จนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง  200-400 C  ได้ภายใน  20-40  นาที 

ก่อนน าขยะที่จัดเตรียมไว้เผา  ทยอยใสเข้าช่องเผาขยะอย่างตอ่เนื่อง  และไม่มีการอุ่นเตาก่อนจุด 

9.  มีผลการตรวจวัดอุณหภูมอิากาศจากปล่องควัน  ตามมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากเตาเผาขยะ      

ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศกึษา หรอืหนว่ยงาน

ภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง  ของเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลม

ธรรมชาติช่วยเผา 

 

 

-/10.  มีหนังสอืรับรองผลงาน 
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10.  มีหนังสือรับรองผลงาน/เอกสารสัญญาซือ้เตาขยะตามประกาศนี้ จากหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงาน

เอกชน 3 แหง่ขึ้นไป  และหากคณะกรรมการฯ  มคีวามประสงคจ์ะดูการท างานจริงของเตาเผาขยะตาม

ประกาศนี้ผูเ้สนอราคาจะต้องรับผดิชอบน าคณะกรรมการฯ  ไปดูการท างาน ณ  สถานที่ของหน่วยงานที่ออก

หนังสือรับรองผลงาน/เอกสารสัญญาซือ้เตาเผาขยะตามประกาศนี ้ และรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

11.  รูปแบบเตาต้องมคีวามสมดุลทั้งตัวเตา  และปล่องควัน  กะทัดรัด  เรียบง่าย  แข็งแรง  พร้อมติดตั้ง      

ไม่มกีลไกซับซ้อนเกินความจ าเป็น  ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน  และการดูแลรักษาง่าย  สามารถใช้งานได้โดย

พนักงานเผาขยะเอง 

12.  อุณหภูมใินเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้  600-900 C   

13.  ไม่มอีุปกรณ์เพิ่ม  เสริมเพื่อการก าจัดเขม่าควัน  แก็ส  ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน 

14.  เตาเผาขยะดังกล่าวยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันและยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่พร้อมที่จะดูได้ตลอดเวลา  หรอื

กรรมการสามารถตรวจดูโรงงานการผลิต  สินค้าของผู้เสนอราคาได้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผูเ้สนอราคา 

15.  สามารถที่จะน ามาทดลองเผา  เมื่อกรรมการมีมติในสถานที่กรรมการก าหนดได้ 

16.  การรับประกันสินค้า  ก าหนเดการรับประกันไม่น้อยกว่า  1  ปี 

17.   มกีารรับรองเครื่องหมายการค้าและหรอืมายื่นให้ดูในเอกสารการเสนอราคาเพื่อป้องกันสินค้าที่มกีาร

ลอกเลียนแบบ  และถ้ามีการตรวจแล้วทราบในภายหลังว่าเป็นสินคา้ลอกเลียนแบบทางหน่วยงานจะไม่รับ

พิจารณาเด็ดขาด 

18.  มีใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)   ถ้ามี 

19  พัสดุที่ซือ้เป็นครุภัณฑ์  ต้องเป็นของใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อนมสีภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและ          

มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

20.  ผลงานจากหน่วยงานราชการ  ประเภทเดียวกัน  ตามประกาศ  อย่างน้อย  3  แหง่ 

             ราคากลางในการซื้อครัง้นี้   เป็นจ านวนเงิน   1,980,000.-บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     

                        ซึ่งการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อใหไ้ด้พัสดุ/ครุภัณฑท์ี่มปีระสิทธิภาพในการใช้งานและ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบ

ราคาฉบับนี ้โดย มีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                  1..2 แบบใบเสนอราคา 

                  1.3 แบบสัญญาซือ้ขาย 

                  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

  2. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 

      2.1 เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ผูม้ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

-/ 2.2 ผูเ้สนอราคาต้อง 
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            2.2  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่สอบราคาซือ้ และต้องไม่เป็นผู้ถูก 

แจ้งเวียนชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืหา้มตดิต่อ

หรอืห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

      2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ 

3 .หลกัฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

     3.1  ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม(ถ้ามี)  

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมสี าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

    3.3  บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง

(ถ้ามี) 

              3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซือ้ 

     3.5  ผูเ้ข้าเสนอราคาต้องสง่ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  หรอืแบบรูป  และรายละเอียดไปพร้อมกับใบ

เสนอราคา   

         4.  การยืน่ซองสอบราคา 

4.1  ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ

ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรอืแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไวด้้วยทุกแห่ง  

4.2  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา 

รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคา

รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น

ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    -90-    .วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

             -/4.3 ผูเ้สนอราคา… 
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4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน -60-  นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาซือ้ขาย 

         4.4  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

เตาเผาขยะ  ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหาร       

ส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  

โดยผู้มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบ  

ราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคา ตรวจสอบ ภายใน      -         วัน 

4.5  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน     -      (หนว่ย) เพื่อใช้ในการตรวจ 

ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบ

ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลอืหรอืไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล 

จะคืนใหแ้ก่ผู้เสนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

 4.7  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อย จา่หน้าซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 13/2558” 

โดยยื่นโดยตรงตอ่องค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันที่  25  สิงหาคม  2558 - 8 กันยายน 2558  โดยในวันที ่

26 สิงหาคม 2558 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ส าหรับ

ในวันที่ 25  สิงหาคม  2558 – 8 กันยายน 2558 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. กองคลัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. ในวันและเวลาราชการ           

เมื่อพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 

เปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่   9  กันยายน  2558   ตั้งแต่เวลา 09.30   น.  เป็นต้นไป                            

ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

          5.1ในเอกสารสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

              (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาตอ่หนว่ย) 

 

-/5.2  หากผู้เสนอราคา.. 
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    5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูก 

ต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ     

ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรอื

ผดิพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

     5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผัน 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

              (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชผีูร้ับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   (2)  ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง 

ใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

   (3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 

หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลาย 

มอืชื่อพรอ้มประทับตรา (ถา้มี) ก ากับไว ้

        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กับผูเ้สนอราคาได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                  5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอ

ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรอืมีการสมยอมกันใน

การเสนอราคา 

6.  การท าสญัญาซือ้ขาย 

       6. 1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5  วันท าการของทาง 

ราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอืแทนการ 

ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

               6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ

ทางราชการ หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอืตามข้อ 6.1 ผูช้นะการ 

-/สอบราคาจะต้อง.... 
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สอบราคาจะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน    

-7-     .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของ

ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง

หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 

         (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 

หรอืก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

 (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.4 

 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา 

(ผูข้าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว   

7. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20       .ต่อวัน 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

-  เดือน  1   ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน    

-7-   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9 .ขอ้สงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ๆ 

                 9.1 เงินคา่ครุภัณฑ์ส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงนิงบประมาณ   ประเภทเงนิงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558                       

             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงนิค่า

ครุภัณฑจ์ากเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.   2558     แล้วเท่านัน้ 

     9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ 

สิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง

น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผูข้ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวีดังนี้ 

                     (1) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณชิยนาวีภายใน 7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรอืซื้อของจากต่างประเทศ             

เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 
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          (2) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับ 

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณชิยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอื

อื่น หรอืเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1 ) หรอื ( 2 ) ผูข้ายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม              

การพาณิชยนาวี 

                9.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใช้

ค่าเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

25  สิงหาคม  2558 

 

 
 


